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SLOVENIAN / SLOVENŠČINA Nacionalno zavarovanje  

National insurance 

Kaj je nacionalno zavarovanje 

Nacionalno zavarovanje je vrsta vladnega zavarovalnega sistema, ki pomaga pri 
plačevanju dajatev, ko npr. zbolite. Prav tako pomaga plačevati vašo državno 
starostno pokojnino.   
 

Večina ljudi, ki dela v Združenem kraljestvu, mora plačevati prispevke iz svoje 
plače v ta sistem. Če ste zaposleni, plačujete Class 1 contributions (prispevki 1. 
razreda). Ti se takoj odbijejo od vaše plače, skupaj z davkom od dohodka, in jih vaš 
delodajalec plača vladi. Tudi vaš delodajalec mora plačevati prispevke. 
 

Če ste samozaposleni, plačujete Class 2 contributions (prispevki 2. razreda), in če 
so vaši prihodki dovolj visoki, Class 4 contributions (prispevki 4. razreda). Za 
plačevanje svojih prispevkov ste odgovorni neposredno vladi.  
 

Za plačevanje prispevkov nacionalnega zavarovanja potrebujete številko 
nacionalnega zavarovanja, tako imenovano številko NINO (številko nacionalnega 
zavarovanja). S plačevanjem prispevkov nacionalnega zavarovanja v Združenem 
kraljestvu boste morda lahko povečali pravice do ugodnosti v drugih evropskih 
državah. 

Kdo mora plačevati nacionalno zavarovanje 

Nacionalno zavarovanje morate plačevati, če delate v Združenem kraljestvu in ste 
stari 16 let ali več, vendar manj od državne starosti za upokojitev. Zavarovanje 
plačujete če zaslužite več od zneska, ki ga določi vlada in se običajno spremeni 
vsako leto aprila.  
 

Uradna upokojitvena starost za ženske se postopno zvišuje z namenom, da bi se 
izenačila z uradno upokojitveno starostjo za moške pri 65 letih. Nato se bo tako za 
moške kot za ženske zvišala na 68 let. Na spletni strani Directgov je na razpolago 
kalkulator, ki vam bo pomagal ugotoviti kakšna bo vaša uradna starost za 
upokojitev: www.direct.gov.uk. 
 

Osebe, ki zaslužijo zelo malo, ne plačujejo nacionalnega zavarovanja. Če ste 
samozaposleni je pomembno, da zaprosite za izjemo, če zaslužite zelo malo.  Za 
večino oseb je nezakonito, da ne plačujejo nikakršnega nacionalnega zavarovanja. 
Nekateri delodajalci vam bodo ponudili delo, ne da bi plačevali nacionalno 
zavarovanje ali davek od dohodka (na način »denar na roko«). To je nezakonito za 
vas in za vašega delodajalca, zato se morate takšnemu delu izogibati.   

Kolikšen znesek nacionalnega zavarovanja morate  plačevati? 

Če plačujete Class 1 contributions, za nacionalno zavarovanje plačate določen 
odstotek od svoje plače. Odstotek se spreminja glede na to, koliko zaslužite. 
Stopnjo odstotka, ki se plačuje, določi vlada in se običajno spreminja vsako leto 
aprila.  
 

Če ste samozaposleni, plačujete Class 2 contributions v obliki pavšalnega zneska. 
Če zaslužite zelo malo, lahko zaprosite za izjemo. Če so vaši prihodki višji kot 

http://pensions.direct.gov.uk/en/state-pension-age-calculator/home.asp
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določen znesek, morate plačati dodatne prispevke nacionalnega zavarovanja po 
koncu vsakega davčnega leta. Ti prispevki, imenovani Class 4 contributions 
(prispevki 4. razreda), so odvisni od vaših obdavčljivih prihodkov. 

Kako dobiti številko nacionalnega zavarovanja 

Če boste začeli delati, morate zaprositi za številko nacionalnega zavarovanja. Da bi 
to številko dobili, morate opraviti intervju. Za intervju se z National Employment 
NINO application telephone number (nacionalna telefonska številka za vlogo za 
številko NINO) dogovorite po telefonu 0845 600 0643. Lahko pa prosite za pomoč 
pri Jobcentre Plus office (pisarna za pomoč).  
 

Na intervjuju boste morali dokazati, kdo ste (identiteta) in da imate pravico delati v 
Združenem kraljestvu. Na intervju prinesite potni list in vse ostale dokumente, ki 
potrjujejo vašo identiteto. Ti lahko vsebujejo nacionalno osebno izkaznico, rojstni list 
ali vozniško dovoljenje. Omenjeni dokumenti morajo biti originali. Da bi ugotovili, 
katere dokumente še potrebujete, kontaktirajte urad Jobcentre Plus office ali 
poglejte na spletno stran nacionalnega zavarovanja pod razdelek Denarne davščine 
in dajatve na spletni strani Directgov: www.direct.gov.uk. 
 

Če že imate službo, s sabo vzemite pogodbo o zaposlitvi ali pismo svojega 
delodajalca. Če službe še nimate, lahko s sabo vzamete podatke o agenciji za 
zaposlovanje, pri kateri ste prijavljeni. Če vam je dovoljeno delati, zaprosite za 
številko nacionalnega zavarovanja takoj, ko prispete v Združeno kraljestvo. Takoj, 
ko ste zaprosili za številko, lahko pričnete z delom, tudi, če številke še niste dobili. 
Svojega delodajalca obvestite, da ste za številko zaprosili. 

Nadaljnja pomoč  

Citizens Advice Bureau (urad za svetovanje državljanom – CAB) 
Citizens Advice Bureaux ponuja brezplačne, zaupne, nepristranske in neodvisne 
nasvete pri reševanju vaših težav. Če želite poiskati najbližji urad CAB, vključno s 
tistimi, ki svetujejo po elektronski pošti, kliknite na najbližji CAB ali ga poiščite v 
telefonskem imeniku pod črko C. 
 
Drugi informativni prospekti v vašem jeziku o Adviceguide (navodila), ki so 
vam lahko v pomoč 
 Delodajalec zadrži vaše 

plačilo 
 Delavci migranti  Minimalna nacionalna 

plača 
Ostale informacije o AdviceGuide, ki so vam lahko v pomoč 
[Te informacije so samo v angleščini.] 

 Nacionalno zavarovanje – prispevki in pravice  

 Davek od dohodka  Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi 
bolniške odsotnosti 

 

Ta informativni prospekt je pripravil Citizens Advice, poslovno ime za National Association of 
Citizens Advice Bureaux (Nacionalno združenje uradov za svetovanje državljanom). Njegov 
namen je dati samo osnovne informacije in ga ne vzeti kot popolno navedbo zakonodaje o 
temi. Prosimo upoštevajte, da veljajo informacije samo za Anglijo, Wales in Škotsko.  
Ta informativni prospekt je bil nazadnje posodobljen 5. avgusta 2011 in se ga redno 
pregleduje. Če je minilo že nekaj časa, odkar ste prejeli ta informativni prospekt, se prosimo, 
povežite s svojim lokalnim uradom Citizens Advice Bureau, da bi preverili, ali je še vedno 
pravilen. Obiščete lahko tudi našo spletno stran www.adviceguide.org.uk , kjer si lahko 
snamete posodobljeno različico.  

http://www.direct.gov.uk/
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